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A délkelet-európai országok és a Visegrádi Csoport országai parlamenti
küldöttségeinek
BUDAPESTI NYILATKOZATA AZ EU BŐVÍTÉSÉRŐL
(Budapest, 2019. november 4.)
A délkelet-európai országok és a Visegrádi Csoport országai parlamenti elnökei ezúton
megerősítik elkötelezettségüket az Európai Unió bővítése mellett. Felhívják a tagállami
vezetők figyelmét arra, hogy az Európai Unió sikerének és fejlődésének kulcsa az az
Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkében foglalt vállalás, miszerint minden olyan
európai ország, amely kész értékközösséget vállalni az Európai Unió tagállamaival,
csatlakozhat a közösséghez.
A bővítési politika az Európai Unió egyik legsikeresebb politikája. Az Európai Uniónak
nyitottnak kell maradnia azon országok felé, amelyek osztják az EU szívét képező közös
értékeket, és készek alkalmazkodni szabályaihoz. Éppen ezért a bővítési politikát,
amelynek dinamikája az Európai Tanács legutóbbi ülése után sajnálatos módon
lelassulni látszik, meg kell erősíteni.
A délkelet-európai országok csatlakozása az EU-hoz alapvetően összefügg nemcsak a
régió, de az egész kontinens biztonságával, stabilitásával és fejlődésével is.
A parlamenti elnökök történelmi hibának tartják, hogy az Európai Tanács legutóbbi
ülésén elmaradt a döntés a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről a kívánt feltételeket
teljesítő két tagjelölt ország esetében. A parlamenti elnökök felszólítják ezért az EUtagállamok politikai döntéshozóit, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy
Albánia és Észak-Macedónia esetében minél hamarabb megszülessen a döntés a
tárgyalások megkezdéséről.
Az elnökök kiállnak azon megközelítés mellett, hogy egyéni teljesítmény alapján a
térség minden országának lehetőséget kell adni az előrelépésre azzal a végső céllal,
hogy az EU tagja lehessen. Emellett az elnökök fontosnak tartják a tárgyalások
felgyorsítását a már tárgyalásokat folytató országokkal.
Az elnökök reményüket fejezik ki, hogy az EU tagállamai, az uniós intézmények és a
felvételért folyamodó országok közös erőfeszítései az Európai Unió bővítéséhez
vezetnek az elkövetkezendő években.
A délkelet-európai országok parlamenti elnökei hálájukat fejezik ki a visegrádi
országok parlamenti elnökeinek azért az erős elkötelezettségért, támogatásért és
érdekérvényesítésért, amit az Albániával és Észak-Macedóniával való csatlakozási
tárgyalások megnyitásának előmozdítása érdekében tesznek.

Az elnökök felkérik a magyar Országgyűlés elnökét, hogy jelen nyilatkozatot küldje meg
az Európai Tanács, az EU Tanácsa hivatalban lévő elnöksége, az Európai Parlament és
az Európai Bizottság vezetőinek, valamint az EU tagországai nemzeti parlamenti
elnökeinek.
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